
 

 
 

 
Wat? Tool om beeld te krijgen wat signalen van stress zijn bij de 

cliënt.  Geeft cliënt en coach beter beeld op wat ‘stress’ voor 
hem betekent.   

Voor wie? Cliënt en coach 
Soort tool? Invuloefening 
Hoe gebruiken? Individueel door de cliënt of samen met coach.   
Bron?  Nas en Maak er werk van 
 

Signalen die ik gewaar word in een stresssituatie 
 

Signalen Komt zelden of 
nooit bij mij 
voor, ik herken 
het niet. 

Komt soms bij 
mij voor, ik 
herken het een 
beetje. 

Komt vaak bij 
mij voor, ik 
herken het 
sterk.  

Fysiek    

Hart klopt sneller    

Zweethanden    

Hoofdpijn    

Slaapproblemen    

Heel erg moe zijn    

Gespannen spieren    

Buikpijn    

Rugpijn     

Nekpijn    

Pijn in de schouders    

Druk in de borst    

Zenuwtrekjes    

Gedragsmatig    

Meer of minder eten    

Meer alcohol gebruiken    

Meer medicatie nemen    

Meer roken    

Geen zin meer hebben in 

seks 

   

Je niet kunnen ontspannen    



 

 
 

 
 
Geen energie meer hebben    

Steeds willen rusten of niet 

stil kunnen zitten 

   

Samengebalde vuisten    

Mopperen    

Terugtrekken    

Agressief reageren    

Snel geïrriteerd zijn    

Snel huilen    

Snel emotioneel reageren    

Mentaal    

Controle verliezen    

Onverklaarbare stressen    

Verlies van zelfvertrouwen    

Somberheid    

Onzeker gevoel    

Verstrooid zijn    

Snel zaken vergeten    

Niet kunnen concentreren    

Piekeren    

Overdreven waakzaam zijn    

Negatieve gedachten    

Van de hak op de tak 

springen 
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